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FOR EVERYONE
Banyolar mikroorganizmaların çoğalmaları için en
elverişli ortamlardır. Özellikle klozet ve lavabolarda,
Salmonella, E.Coli gibi mikroplar barınır. Temizlik için
güçlü kimyasallar kullanılsa da hijyenik ve sağlıklı
ortamlar yaratmak kolay olmaz. Çünkü bu kimyasal
temizleyiciler hem mikropları tamamen yüzeyden
uzaklaştıramazlar hem de bir sonraki temizliğe kadar
hızla çoğalırlar. Bu yüzden hijyenik bir banyo, tüm aile
sağlığı için büyük önem taşır. İşte Seramiksan şimdi
yepyeni bir yüzey teknolojisi ile tüm banyoların ve
ailelerin hizmetinde. Seramiksan Hygiene.

MAKSİMUM
HİJYEN

Bathrooms are the most favorable environments
for the growth of microorganisms. Germs such as
Salmonella, E. Coli are found especially in toilet
bowls and sinks. Although strong chemicals are
used for cleaning, it is not an easy task to create
hygienic and healthy environments. Due to the fact
that these chemical cleaners can not remove the
microbes completely from the surface and in
addition to this, microbes multiply rapidly until the
next cleaning. Therefore, a hygienic bathroom
poses a great importance for the whole family’s
health. Seramiksan is now at the service of all
bathrooms and families with a brand new surface
technology. Seramiksan Hygiene.

MAXIMUM
HYGIENE
Seramiksan Hygiene sağlıklı yaşam için sağlıklı
banyolar sunuyor ve insan sağlığını koruyor.
İçeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyonlar
mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak yok
ediyor ve yeni mikropların çoğalmasını %99.9
oranında engelliyor. Üstelik etkisi bir ömür boyu
devam ediyor.

Seramiksan Hygiene offers healthy
bathrooms for healthy life and protects
human health. The silver ions of nano-size
found in its content destroy the cell structure
of microorganisms and prevent the growth
of new microbes by 99.9%. What’s more, its
effect lasts for a lifetime.

Standart
Yüzey
Standard
Surface

DOĞA DOSTU
HİJYEN
E C O - F R I E N D LY
HYGIENE
Tüm hizmetlerinin temelinde sağlıklı
mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre
bulunan Seramiksan, daha temiz,
güvenli, sağlıklı ve doğa dostu ürünler
sunmayı sürdürüyor.
Seramiksan, which has healthy places
and a sustainable environment at the
basis of all its services, keeps offering
cleaner, safer, healthier and
eco-friendlier products.

HESAPLI
HİJYEN
ECONOMICAL
HYGIENE

UZMAN
HİJYEN

Seramiksan Hygiene teknolojisinin
kullanıldığı tüm ürünler, minimum su
ve deterjan miktarı ile maksimum
hijyen sağlıyor. Böylece aile bütçeniz
için gerçek tasarruf sunuyor.

EXPERT
HYGIENE

All products in which Seramiksan
Hygiene technology is used provide
maximum hygiene with minimum
amount of water and detergent.
Thus, they offer real saving for your
family budget.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akrediteli, bağımsız laboratuvar SANİTER ve
Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından test
edilip onaylanan Seramiksan, hygiene
teknolojisi ile uzmanlığını ürünlerine yansıtıyor.
Seramiksan, which has been accredited by the
Turkish Accreditation Agency and tested and
approved by the independent laboratory
SANITER and German Hohenstein Institute,
reflects its expertise on its products with its
hygiene technology.

Seramiksan; 1 Mart 2020 itibariyle tüm seramik sağlık gereçleri ürünlerini Seramiksan Hygiene sırlı üretmektedir. Bu ürünler, kodların sonunda “H” ibaresi
ile belirtilmektedir.
Seramiksan has been producing its all ceramic sanitary ware products with the professional secret Seramiksan Hygiene as of 1st of March 2020. These
products are market with letter “H” at the end of the codes.

